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Назва курсу Землевпорядкування 

Адреса викладання 

курсу 

Ауд. 100, географічний факультет, Львівський національний університет імені 

Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, м. Львів 79007 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

103 Науки про Землю  

Викладачі курсу Телегуз Олексій Гнатович, кандидат географічних наук, доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

Роб. тел. +38032-23-94-749 Моб. +38-050-67-37-560 

Oleksiy.Telehuz@lnu.edu.ua  

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щочетверга; 12:30-13.30 год. 

на географічному факультеті (вул. Дорошенка, 41, ауд. 30) 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/zemlewpor 

Інформація про курс Лекційний матеріал курсу «Землевпорядкування» охоплює історію розвитку 

землекористування та землеустрою в Україні та світі та висвітлює основні види 

землевпорядних робіт та особливості їх виконання.  Завдання: прищепити 

студентам, згідно з їх кваліфікаційною характеристикою, теоретичні знання і 

практичні навички діяльність у сфері землеустрою та землевпорядкування, 

ознайомити з основними видами робіт та відповідною документацією із 

землеустрою. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Землевпорядкування» є нормативно дисципліною для бакалаврів, 

яка викладається у 8 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Як теоретичний, так і практичний курси побудовані таким чином, що 

припускають доповнення, корегування, уточнення та пропозиції. 

Мета та цілі курсу Метою курсу є формування знань про основні положення землеустрою, 

призначення, змісту, принципів та порядку здійснення землеустрою, а також 

про зміст і методику здійснення землеустрою на загальнодержавному, 

регіональному і місцевому рівнях.  

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Удовенко І.О. Методичні вказівки щодо виконання практичних 

робіт з навчальної дисципліни "Землеустрій" для студентів спеціальності 193 

«Геодезія та землеустрій» Умань: УНУС. 2017. – 24 с. 

2. Конспект лекцій з дисципліни «Землеустрій» (для студентів 3 курсу  

денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 Геодезія, 

картографія та землеустрій). / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва; уклад.: Т. В. 

Анопрієнко. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 180 с. 

3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та 

самостійної роботи з дисципліни «Землеустрій» (для студентів 3 курсу денної 

та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 

картографія та землеустрій») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. 

Бекетова;уклад.: Т.В. Анопрієнко. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 70 с. 

4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 

«Землеустрій» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання 

напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій») / Харк. 

нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: Т. В. Анопрієнко. – Х. : 

ХНУМГ, 2014. – 54 с. 

5. Веселовська Л. Ф. Землевпорядкування: Підручник. М. : ЮРКНІГА, 2004. 

– 256 с. 

6. Геодезичні роботи при землеустрої: Навч. посібник / В. Б. Балакірський, М. 

В. Червоний, О. Я. Петренко, М. М. Гарбуз. За ред. В. Б. Балакірського / Харк. 

нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2008. – 226 с. 
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7. Кривов В. М., Тихенко Р. В., Гетманьчик І.П. Основи землевпорядкування. – 

К. : «Урожай». – 2009. – 322 с. 

8. Третяк А. М. Теоретичні основи землеустрою.– К. :ІЗУ УААН, 2002. – 152с. 

9. Третяк А. М. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і 

територіальний землеустрій: Навч. посібник. – К. : ТОВ «ЦЗРУ», 2008. – 576 с. 

10. Земельний кодекс України: Прийнятий 25.10.2001 № 2768-III // 

Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27. 

11. Закон України «Про землеустрій»: Прийнятий 22.05.2003 № 858-IV 

//Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 282. 

12. Закон України «Про державний земельний кадастр» // Офіційний 

вісник України від 15.08.2011 р., № 60, стор. 64, ст. 2405. 

13. Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» 

// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6 – Ст. 46. 

14. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» // 

Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – Ст. 343. 

15. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із 

землеустрою та землеоціночних робіт» // Голос України від 03.11.2012 №208. 

16. Закон України «Про оцінку земель» // Відомості Верховної Ради 

України. – 2004. – № 15. – Ст. 229. 

17. Закон України «Про державну експертизу землевпорядної 

документації» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 38. – Ст. 471. 

18. Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» // Відомості Верховної  

Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 314. 

19.Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення та населених пунктів. http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/213-95-

%D0%BF. 

20.Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського 

призначення (крім земель населених пунктів) // Офіційний вісник України від 

23.12.2011 р., № 97, стор. 138, ст. 3538. 

21.Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок // Офіційний 

вісник України від 01.11.2002 р., № 42, стор. 144, ст. 1941. 

22.Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення та населених пунктів // Офіційний вісник України від 26.04.2006 

р., № 15, стор. 154, ст. 1133. 

23.Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського 

призначення (крім земель у межах населених пунктів) // Офіційний вісник 

України від 26.04.2006 р., № 15, стор. 169, ст. 1134. 

24.Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок // 

Офіційний вісник України від 13.06.2003 р., № 22, стор. 195, ст. 1011. 

25.Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 // 

Офіційний вісник України офіційне видання від 30.11.2012 р., № 89, стор. 183, 

ст. 3598. 

26.Войтенко С. П., Володін М. О. Вітчизняні механізми територіального 

формування і планування землекористування через призму підготовки фахівців 

// Землевпорядкування. – 2001. – №3. – С.34. 

27.Волков С. Н. Землеустройство в условиях земельной реформы (экономика, 

экология, право). – М. : Былина, 1998. – С.54. 

28.Володін М. О. Основи земельного кадастру. Навчальний посібник. –К. 

, 2000. – 320 с. 

29.Гнаткович Д. І., Ступень М. Г. Земельний кадастр населених пунктів: 

Навч. посібник. – Львів: ДАУ, 1999. – 189с. 



 

30.Гудзь В. П., Лісовал А. П., Андрієнко В. О., Рибак М. Ф. Землеробство 

з основами ґрунтознавства і агрохімії: Підручник. За редакцією В. П. Гудзя. 

Друге видання, перероблене та доповнене. – К. : Центр учбової літератури, 

2007. – 408с. 

31.Добряк Д. С. Концептуальні засади розвитку землеустрою // 

Землевпорядкування. – 2001. – №1. – С.31. 

32.Застосування ГІС-технології у сфері земельного кадастру та землеустрою 

http://www.zisforum.org.ua/ index.php?topic=242.0. 

33.Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх 

екологобезпечного використання / Д. С. Добряк, О. П. Канаш, Д. І. Бабміндра, І. 

А. Розумний – К.: «Урожай», 2007. – 464 с. 

34.Колганова І. Стан та проблеми інноваційного розвитку землеустрою у 

період проведення земельної реформи в Україні. 

http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Chem_Biol/Vldau/APK/2010_2/files%5C10kilriu.pdf. 

35.Корнєєв Ю. В., Мацелик М. О. Земельне право: Навч. пос. – К. : Центр 

учбової літератури, 2009. – 240 с. 

36.Кривов В. М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу 

України. Проблема охорони ґрунтів. – К. : «Урожай», 2008. – 302 с. 

37.Лойко П. Ф. Земельный потенциал мира и России: пути глобализации 

его использования в XXI веке. – М.: Федеральный кадастровый центр «Земля», 

2000. – 342 с. 

38.Мельничук О. Ю. Функціональне моделювання системи землеустрою 

/Геодезія та землевпорядкування. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vnuvgp/2009_4/v48038.pdf. 

39.Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Навчальний 

посібник / Дегтяренко Ю. Ф., Лихогруд М. Г., Манцевич Ю. М., Палеха Ю. М. – 

К. : Профі, 2007. – 624 с., 8 іл. 

40. Методические рекомендации по проведению бонитировки почв. – К. : 

УААН, Ін-т землеустрою, 1993. – 96 с. 

41. Методические разработки земельного кадастра в Украинской ССР. – 

К. , 1974. – 44 c. 

42. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник. – К. : 

Алерта; Центр учбової літератури, 2011. – 680 с. 

43.Містобудівний кадастр: Навч.посібник / Ступень М. Г., Добрянський 

І.М., Микула О. Я., Шпік Н. Р. – Львів: ЛДАУ, 2003.– 224 с. 

44.Палеха Ю. М. Економіко-географічні аспекти формування вартості 

територій населених пунктів. Наукове видання. – Київ: Профі, 2006. – 324 с. 

45.Правові основи майнових і земельних відносин: Навч. посіб. / 

Колектив авторів; За заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К. : Магістр–XXI сторіччя, 

2006. – 384с. 

46.Радченко К. Г. Тенденції розвитку законодавства України у сфері 

землеустрою // Землевпорядний вісник. – 2003. – №4. – С.45-46. 

47.Ступень М. Г., Гулько Р. Й., Микула О. Я., Шпік Н. Р. Кадастр 

населених пунктів: Підручник. – Львів: «Новий світ–2000», 2004.– 392 с. 

48.Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч.посібник / 

М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, О. Я. Микула та ін.; за заг ред. М. Г. Ступеня.– 

Львів: «Новий Світ–200», 2006. – 336с. 

49.Третяк А. М. Земельний кадастр ХХІ століття: зарубіжні і вітчизняні 

погляди на розвиток земельного кадастру. – К. , 1999. – 164 с. 

50.Третяк А. М. Землевпорядне проектування: Теоретичні основи і 

терторіальний землеустрій: Навч. посібник. – К. : Вища освіта, 2006. – С.206. 

51.Третяк А. М., Дорош О. С. Управління земельними ресурсами. Навчальний 

посібник. Вінниця.: «Нова книга», 2006. – 360 с. 

52.Управління земельними ресурсами: Підручник / Горлачук В. В., В’юн 



 

В. Г., Песчанська І. М., Сохнич А. Я. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 443 с. 

53.Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних 

ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з 

кількісного обліку земель (форми № 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем): Наказ 

Держкомстату України від 05.11.1998 № 377 // Офіційний вісник України. – 

1998. – № 50. – 218 с. 

54.Шворак А. М. Земельні реформи в зарубіжних країнах // Землеустрій і  

кадастр. – 2009. – № 4. – С. 22-35. 

55.Єршов В. П., Гора І.М. Автоматизовані земельні інформаційні системи. 

Учбовий посібник. – К. : Національний аграрний ун-т, 1999. – 196 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Верховна Рада України (Офіційний сайт) URL://zakon1.rada.gov.ua. 

2. Головний правовий портал України URL://search.ligazakon.ua. 

3. Державне агентство земельних ресурсів України (Офіційний сайт). 

URL://www.dazru.gov.ua. 

4. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 

URL://eprints.kname.edu.ua. 

5. Публічна кадастрова карта України: URL://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta. 

Тривалість курсу 120 

Обсяг курсу 64 години аудиторних занять, з них 32 години лекцій, 32 години практичних 

занять, 56 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен : 

знати: правову та технічну сторони землеустрою, основні види робіт і 

документації із землевпорядкування; 

вміти: застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних задач, 

розробляти відповідну документацію із землевпорядкування на 

загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях; здійснювати 

авторський нагляд за розробленими проектами; володіти навичками роботи з 

комп’ютером та відповідним програмним забезпеченням на рівні користувача, 

для проведення робіт із землевпорядкування на національному, регіональному 

та локальному (місцевому) рівнях; складати технічні завдання на проведення 

робіт із землевпорядкування на національному, регіональному та локальному 

(місцевому) рівнях; проводити повний комплекс робіт із землевпорядкування. 

загальні компетентності:  

 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;  

 знання та розуміння області геодезії та землеустрою;  

 здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово; 

  здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю геодезія та 

землеустрій; 

  здатність використання інформаційних технологій;  

 здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість 

навчання впродовж життя; спеціалізованих (фахових) компетентностей:  

 здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, 

технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою;  

 здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін - фізики, екології, 

математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння 

використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи;  

 здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і 

землевпорядкування;  

 здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення 

професійної діяльності в галузі геодезії і землевпорядкування;  



 

 здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі 

геодезії та землевпорядкування;  

 здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, 

геоінформаційне та фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання;  

 здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати 

геопросторові дані у польових та камеральних умовах;  

 здатність розробляти проекти і програми, організовувати та планувати польові 

роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, 

камеральних та дистанційних досліджень в геодезії та землевпорядкування;  

 здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії 

та землеустрою у відповідності до спеціальності. 

Ключові слова Землеустрій, землевпорядкування, цільове призначення, проект землеустрою, 

особливо цінні ґрунти, детальний план території, винесення в натуру. 

Формат курсу Очний 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з топографії, геодезії та 

картографії, ґрунтознавства, меліорації, права, землеробства та рослинництва, 

біології, географії, фізики, хімії, математики. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Пояснення, розповіді, бесіди, дискусії, наочні методи (ілюстрацій, презентацій), 

індивідуальні завдання, опрацювання літератури та інших джерел 

Необхідне обладнання Використовується обладнання, виходячи з особливостей навчальної 

дисципліни, а саме: пристрій GPS, спеціалізоване програмне забезпечення, 

мультимедійний проектор, ноутбук. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Курс містить декілька форм контролю знань: контрольна робота у вигляді 

тестових завдань після завершення лекційного курсу; поточне оцінювання 

практичних робіт; взаємо аналіз виконаних завдань студентами за чітко 

визначеними критеріями оцінювання; підсумовуючий кафедральний огляд 

блоку практичних робіт. По завершенні семестру – залік. 

Бали в семестрі нараховуються за наступним співвідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 60% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів на залік 60. 

• контрольні заміри (модулі): 40% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів на залік 40. 

Залік оформляється на основі результатів поточного оцінювання студентів 

впродовж семестру, максимальна оцінка – 100 балів. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 

оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів (у разі наявності 

територій чи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного 

значення), земель оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного 

фонду та водоохоронних зон) погоджуються: 

2. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 

оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів (у разі наявності 

територій чи об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення), земель 



 

оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного фонду та 

водоохоронних зон) погоджуються: 

3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 

оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворювальних об’єктів, що розробляються з 

метою внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі та 

режими використання земель у межах територій пам’яток культурної спадщини, 

історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, 

охоронюваних археологічних територій, зон охорони, буферних зон, історичних 

ареалів населених місць, територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини, 

затверджуються: 

4. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 

оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, що розробляються з 

метою внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі та 

режими використання земель у межах територій пам’яток культурної спадщини, 

історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, 

охоронюваних археологічних територій, зон охорони, буферних зон, історичних 

ареалів населених місць, територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини, 

публікуються на офіційному веб-сайті органу охорони культурної спадщини, 

уповноваженого здійснювати їх затвердження: 

5. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій: 

6. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв): 

7. У разі наявності територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх 

охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, прибережних захисних 

смуг, інших територій екологічної мережі проекти землеустрою щодо 

впорядкування території для містобудівних потреб погоджуються: 

8. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 

потреб затверджуються: 

9. Робочі проекти землеустрою, що передбачають здійснення заходів на 

земельних ділянках державної та комунальної власності, розташованих на 

територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, їх охоронних зонах, 

землях, зарезервованих для заповідання, прибережних захисних смугах, інших 

територіях екологічної мережі, погоджуються: 

10. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земельних 

ділянок приватної власності затверджується: 

11. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земельних 

ділянок державної або комунальної власності затверджується: 

12. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земельних 

ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, та 

земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних 

ділянок між власниками земельних часток (паїв): 

13. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у разі передачі на підставі такої 

документації земельної ділянки у власність та користування Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування 

затверджується: 

14. Затверджена документація із землеустрою подається розробником до 



 

Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель: 

15. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 

оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються з 

власниками, користувачами земельних ділянок, що включаються до території 

природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного та історико-культурного призначення, лісогосподарського 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів без їх вилучення : 

16. Схема землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та 

охорони земель зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) 

відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи затверджується: 

17. Замовниками документації із землеустрою можуть бути: 

18. Документація із землеустрою розробляється: 

19. Встановлення і закріплення на місцевості меж адміністративно-

територіальних одиниць, територій природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення, меж земельних ділянок власників і 

землекористувачів забезпечує: 

20. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) 

включають: 

21. Межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, 

лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон 

встановлюються: 

22. З метою вирішення спору між декількома органами місцевого 

самоврядування щодо меж територій територіальних громад розробляються: 

23. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіальної одиниці включає: 

24. Документація із землеустрою у складі текстових матеріалів обов’язково 

містить пояснювальну записку, в якій зазначаються, у тому числі: 

25. Підставою для відмови у погодженні та затвердженні документації із 

землеустрою може бути лише: 

26. Рішення про приватизацію земель державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій приймають: 

27. Поділ території з урахуванням природних умов та агробіологічних вимог 

сільськогосподарських культур це: 

28. Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і 

землекористувачам встановлюється: 

29. Земельні ділянки можуть бути об’єднані, якщо вони: 

30. У прибережних захисних смугах дозволяється: 

31. Який термін дії має рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або 

органів місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою: 

32. Який максимальний строк складання документації із землеустрою: 

33. Документація із землеустрою розробляється у вигляді: 

34. Види документації із землеустрою та їх склад встановлюються виключно: 

35. Чи може передаватися в оренду земельна ділянка, яка обмежена заставою: 

36. Цільове призначення земельної ділянки – це: 

37. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім земельних 



 

ділянок державної або комунальної власності) цільове призначення якої 

змінюється, розробляється: 

38. Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та 

комунальної власності набувають: 

39. Документація із землеустрою в галузі охорони земель – це: 

40. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь, визначають: 

41. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь розробляються з метою: 

42. Формування земельних ділянок здійснюється: 

43. З метою врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до 

своїх повноважень: 

44. Який орган приймає рішення про встановлення та зміну меж міста? 

45. Які землі підлягають консервації? 

46. До обов’язків орендаря земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення належить: 

47. Зміна цільового призначення земельної ділянки приватної власності, наданої 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва: 

48. Навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної 

спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від 

несприятливих антропогенних впливів створюються: 

49. Для створення сприятливого режиму водних об’єктів уздовж морів, навколо 

озер, водосховищ та інших водойм встановлюються водоохоронні зони, розміри 

яких визначаються за: 

50. Розробниками документації із землеустрою є: 

51. Чи є обов’язковою копія кваліфікаційного сертифікату інженера-

землевпорядника у складі проекту землеустрою? 

52. За достовірність інформації, яка подається до Державного реєстру 

сертифікованих інженерів-землевпорядників, у порядку, встановленому 

Законом України «Про землеустрій» несе відповідальність: 

53. Винесення в натуру (на місцевість) меж сформованої земельної ділянки до її 

державної реєстрації здійснюється за: 

54. Межі суміжних земельних ділянок приватної власності можуть бути змінені 

їх власниками без формування нових земельних ділянок за: 

55. Основою для відновлення меж є: 

56. Зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та 

іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, 

лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній 

власності, здійснюється за погодженням з: 

57. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст 

розробляються за рішенням: 

58. У разі встановлення меж міста проект погоджується з: 

59. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється за рішенням: 

60. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок приватної власності затверджується: 

61. Роботи з інвентаризації земель включають: 

62. У разі формування земельної ділянки технічна документація із землеустрою 

щодо інвентаризації земель також включає: 

63. Проекти землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних 

громад погоджуються: 

64. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіальних одиниць погоджуються: 



 

65. Який вид документації складається з метою обґрунтування, розробки і 

подальшої реалізації необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних 

заходів з освоєння, поліпшення якості земель, їх раціонального використання та 

охорони, захисту від руйнівних процесів? 

66. Який вид документації складається з метою організації 

сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських 

угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення 

сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони 

земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання 

природних ландшафтів? 

67. Площа земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для 

городництва, не може перевищувати? 

68. Який вид документації із землеустрою не включає перелік обмежень у 

використанні земельних ділянок відповідно до Закону України «Про 

землеустрій»? 

69. Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається: 

70. Ким приймається рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які 

входять до складу відповідного району? 

71. У яких випадках за відсутності плану зонування або детального плану 

території дозволяється передача (надання) земельних ділянок із земель 

державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та 

юридичним особам для містобудівних потреб? 

72. Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є: 

73. На підставі якої документації із землеустрою відводиться земельна ділянка у 

власність, якщо у громадянина наявне рішення органу місцевого 

самоврядування прийняте відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України 

від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію земельних ділянок»? 

74. Чи має право орган місцевого самоврядування надати із зміною цільового 

призначення земельну ділянку сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського 

призначення (відумерла спадщина) громадянину для ведення особистого 

селянського господарства? 

75. Чи допускається на земельних ділянках, наданих в оренду для городництва, 

закладання багаторічних плодових насаджень, а також спорудження будівель і 

споруд? 

76. Землеустрій не здійснюється на підставі: 

77. Хто є розробниками технічної документації з бонітування ґрунтів, 

економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок: 

78. Сукупність текстових та графічних матеріалів, що визначають технічний 

процес проведення заходів з використання та охорони земель без застосування 

елементів проектування – це: 

79. Державний нагляд у сфері землеустрою здійснює: 

80. Ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель при здійсненні 

землеустрою проводяться з метою: 

Опитування Опитування проводиться у формі письмового тестування. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема курсу 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма діяль-

ності (заняття)* 

*лекція, самос- 

тійна, дискусія, 

групова робота) 

Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 
Термін 

виконання 

1 Теоретичні основи землеустрою. Земельні 

відносини в Україні. Мета і завдання 

землеустрою. Зміст та принципи 

землеустрою. Основні терміни і 

визначення системи землеустрою. Суть, 

складові та функції системи землеустрою. 

Історія землекористування та 

землеустрою в Україні та за кордоном. 

Лекція 2, 5, 9 2  

2 Законодавче забезпечення землеустрою. 

Державні стандарти, норми і правила у 

сфері землеустрою. Правова основа 

землеустрою. Державні стандарти, норми 

і правила у сфері землеустрою. 

Лекція 2, 5, 9 2  

3 Поняття земельної ділянки. Визначення 

земельної ділянки. Право власності на 

землю. Підстави набуття прав на землю. 

Норми безоплатної передачі земельних 

ділянок громадянам. Формування земель- 

них ділянок. Вилучення і надання земель- 

них ділянок. Встановлення (відновлення) 

на місцевості меж земельних ділянок.   

Лекція 2, 5, 9 2  

4 Повноваження органів державної влади і 

місцевого самоврядування у сфері 

землеустрою. Повноваження Верховної 

Ради України у сфері землеустрою. 

Повноваження центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері 

земельних відносин, у сфері землеустрою. 

Повноваження Київської і у сфері 

землеустрою. Повноваження районних 

рад у сфері землеустрою. 

Лекція 2, 5, 9 2  

5 Документація із землеустрою та її зміст. 

Види документації із землеустрою. 

Учасники процесу обслуговування 

документації із землеустрою. Замовники 

документації із землеустрою, їх права та 

обов’язки. Розробники документації із 

землеустрою, їх права та обов’язки. 

Загальні вимоги до документації із 

землеустрою. Державний фонд 

документації із землеустрою. 

Лекція 2, 5, 9 4 модуль 



 

6 Проекти землеустрою сільськогосподарсь- 

ких підприємств. Основні положення 

щодо розроблення проектів землеустрою, 

що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь. Землевпорядні 

вишукування під час розроблення 

проектів землеустрою, що забезпечують 

еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь. 

Організація землеволодінь та 

землекористувань з виділенням сівозміни. 

Визначення типів і видів сівозмін з 

урахуванням спеціалізації 

сільськогосподарсь- 

кого виробництва та проектування полів 

сівозміни. Розроблення плану переходу до 

прийнятої сівозміни та перенесення в 

натуру (на місцевість) запроектованих 

полів сівозміни. Еколого-економічне 

обґрунтування проекту. 

Лекція 2, 5, 9 4  

7 Робочі проекти землеустрою. Загальні 

положення складання робочих проектів 

землеустрою. Робочі проекти 

землеустрою щодо рекультивації 

порушених земель 

Лекція 2, 5, 9 4  

8 Організація проведення землеустрою. 

Виробнича необхідність землеустрою. 

Підстави проведення землеустрою. 

Землевпорядні роботи на 

загальнодержавному та регіональному 

рівнях. Землевпорядні роботи на 

місцевому рівні.  

Лекція 2, 5, 9 4  

9 Управління системою землеустрою. 

Державне регулювання проведення 

землеустрою. Громадське регулювання 

проведення землеустрою  

Лекція 2, 5, 9 4  

10 Особливості управління земельними 

ресурсами населених пунктів. Проекти 

землеустрою щодо впорядкування 

території населених пунктів. Плани 

зонування території. 

Лекція 2, 5, 9 4 Модуль  

1 1. Методика розробки проектів 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок. 

Практичне 

заняття 

1, 3, 4 2  

2 2. Проектування елементів просторового 

розміщення полів та робочих ділянок при 

розробці проектів щодо еколого 

Практичне 

заняття 

1, 3, 4 4  



 

економічно обґрунтування організації 

території сільськогосподарських 

підприємств. 

3 3. Формування обмінного файлу для 

внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру. 

Практичне 

заняття 

1, 3, 4 2  

4 4. Методика присвоєння кадастрового 

номеру земельній ділянці.  

Практичне 

заняття 

1, 3, 4 2  

5 5. Внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру. Формування 

Поземельної книги. 

Практичне 

заняття 

1, 3, 4 2  

6 6. Методика проведення державної 

експертизи землевпорядної документації 
Практичне 

заняття 

1, 3, 4 2  

7 7. Порядок затвердження та погодження 

землевпорядної документації. 

Практичне 

заняття 

1, 3, 4 4  

8 8. Нормативно-правові акти в сфері 

землевпорядкування та землеустрою. 

Практичне 

заняття 

1, 3, 4 4  

9 9. Структура землевпорядної організації 

та розробка організаційної схеми 

управління. 

Практичне 

заняття 

1, 3, 4 4  

10 10. Формування вартості землевпорядних 

робіт. Складання кошторису на виконання 

землевпорядних робіт. 

Практичне 

заняття 

1, 3, 4 4  

1 Причини появи нової галузі наукового 

знання - землевпорядкування. 

Самостійна 

робота 

7-10 3  

2 Предмет, методи і завдання землеустрою 

та землевпорядного проектування. 

7-10 3  

3 Місце і роль землі в процесі суспільного 

виробництва. 

7-10 3  

4 Землеустрій та землевпорядкування в 

зарубіжних країнах. 

37, 49 3  

5 Роль землеустрою в здійсненні земельних 

реформ. 

27 3  

6 Земельні ресурси України (регіону, 

району, господарства) та стан їх 

використання.  

42 3  

7 Сучасний землеустрій: стан, тенденції, 

зміни.  

31, 34 3  

8 Завдання та перспективи землеустрою в 

XXI столітті.  

31, 34 3  

9 Зміст та склад землевпорядної 

документації, землевпорядних справ, 

землевпорядних проектів.  

9 3  



 

Землевпорядний процес та його стадії.  

10 Завдання та методи землевпорядного 

проектування. 

Самостійна 

робота 

7, 9 3  

11 Порядок погодження та затвердження 

землевпорядної документації і організація 

авторського погляду. 

7, 9 3  

12 Особливості сучасного землеустрою в 

агропромисловому комплексі та 

населених пунктів. 

43, 44 3  

13 Особливості землеустрою земель 

природоохоронного, рекреаційного, 

оздоровчого та історично-культурного 

призначення. 

36 3  

14 Особливості землеустрою в регіонах з 

підвищеною водно- або вітроерозійною 

небезпекою. 

36 3  

15 Принцип і завдання сучасного 

землеустрою. 

7, 8 3  

16 Інформаційні системи в землеустрої. 55 3  

17 Управлінська діяльність і управлінські 

відносини в системі землеустрою. 

51 3  

18 Інформатизація як один з головних шляхів 

удосконалення землеустрою. 

55 2  

19 Система землеустрою в Україні. 2, 5 2  

20 Проблеми професіоналізму в землеустрої. 26 2  

21 Склад і види землевпорядних робіт. 7, 9 2  

 


